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Üks projekti peamisi eesmärke on mõjutada 

laiemaid sidusrühmi vaimse tervise kaitsel ja 

edendamisel. Need sidusrühmad on:

Osalejad kõigist kolmest valdkonnast 

(juhid, rakendajad, eksperdid).  

Teadlased; vaimse tervise, rahvatervishoiu ja 

eakate hoolekande alal tegutsevad MTÜ-d; 

koolide esindajad.

Vaimse tervise võrgustikud.

Seotud projektid.

Kellele projekt on suunatud?
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Vaimse tervise edendamine projektides



MHPHands on uus ja innovatiivne vaimse tervise 
edendamise projekt. Projekti raames on koostatud 
kolm vaimse tervise edendamise käsiraamatut, mis on 
suunatud valdkonniti järgmistele sihtrühmadele: 

Õpetajad koolides

Juhid ja personalijuhid töökohtadel

Juhid ja hooldustöötajad eakate hooldusasutustes

Taust Vaimse tervise edendamise käsiraamatud MHPHands projekti väljundid

Käsiraamatuid kasutatakse vaimse tervise 
edendamisele suunatud tegevuste läbiviimisel. Iga 
käsiraamat sisaldab ülevaadet vaimse tervise 
edendamisest vastavas valdkonnas, praktilisi harjutusi 
ning soovitusi käsiraamatu  kasutamiseks. 

Käsiraamatute peamine rõhuasetus on praktilisel 
tegevusel ning käsiraamatute kasutajaid julgustatakse 
reaalselt oma organisatsioonis sekkumisi läbi viima. 
Kui teil on soov käsiraamatute rakendamist proovida, 
siis võimaldatakse teil osaleda ka koolitustel ning 
pakutakse muud kasutajatuge.

Projekt hõlmab endas lisaks käsiraamatutele 
internetipõhist e-tuge ja kontaktõppe treeninguid.

Rahva vaimne tervis on vara, mis avaldab ühiskonna 
sotsiaalsele, majanduslikule ja moraalsele kapitalile 
olulist mõju. Vaimse tervise probleemid ja distress on 
kasvav probleem kogu Euroopas, seda enam 
majandusliku surutise tingimustes, mis tingib 
vajaduse leida vaimse tervise probleemide 
ennetamiseks uusi toimivaid metoodikaid. 

MHPHands projekt on suunatud nende inimeste 
oskuste täiendamisele,  kes saavad edendada 
õpilaste, töötajate ja eakate positiivset vaimset tervist 
koolides, töökohtadel ja eakate hooldusasutustes. 

MHPHands projekt keskendub üksikisikute heaolu 
edendamisele ning toetava sotsiaalse keskkonna 
säilitamisele ja parendamisele. Projekt rõhutab 
vaimse heaolu ja individuaalse psühholoogilise 
võimekuse olulisust kui vaimse tervise probleemide 
ja häirete vastandit. Sellest sünnib kasu nii 
üksikisikule endale kui ka ühiskonnale laiemalt, sh 
vähendades vaimse tervise teenuste osutajatele 
langevat koormust.
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MHPHands eesmärk on edendada 
nende valdkondade spetsialistide 
teadmisi ja oskusi vaimse tervise 
ning heaolu edendamisel oma 
organisatsioonis.




